
 

 

 

 

 
 
 

Foi revogado o Código Florestal – Foi publicada a Lei n.º 12/2012, 13 de março, 
que revoga o Código Florestal aprovado no Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de 
setembro. Mantém-se assim em vigor o quadro legal existente à data de publicação do 
Decreto-Lei agora revogado.  
 

Alteração ao Regulamento do SIPAC – oi publicada a Portaria n.º 61/2012 , de 
20 de março, que efetua a primeira alteração ao Regulamento do Sistema Integrado de 
Proteção contra as Aleatoriedades Climáticas (SIPAC), aprovado pela Portaria n.º 
318/2011, de 30 de dezembro. 
 

Medidas para combater os efeitos da seca na agricultura – O Conselho de 
Ministros aprovou um conjunto de medidas destinadas a combater os efeitos da seca na 
agricultura que incluem medidas de caráter nacional e comunitário. Ver RCM n.º 
37/2012, de 27 de março e mais informação no sítio do Governo e no sítio do GPP. 
 

Congresso sobre SIG inclui sessão sobre Território: Agricultura, 
Florestas e Ordenamento – Nos dias 14 e 15 de março de 2012 realizou-se o 10.º 
Encontro de Utilizadores da ESRI Portugal EUE2012, encontrando-se disponíveis on-line 
as comunicações deste congresso, das quais destacamos: 
O SIG da EDIA na Gestão de Perímetros de Rega do EFMA (Duarte Carreira, EDIA) 
Geoportal de Cadastro Vitivinícola da Região Demarcada do Douro (José Teixeira e Igor 
Teixeira, do IVDP) 
 

Palmela designada «Cidade Europeia do Vinho 2012» – No dia 1 de março, 
foi assinado o protocolo entre a Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN) e o 
Município de Palmela, que fica assim instituído “Cidade Europeia do Vinho 2012”. A esta 
designação segue-se um programa de iniciativas sociais e culturais ao longo de 2012, 
que dará visibilidade à Rota de Vinho da Península de Setúbal. [ver mais]. 
 

Acordadas novas regras da UE para o «vinho biológico» 
As novas regras comunitárias aplicam-se a partir da campanha de 2012, podendo os 
produtores inscrever a menção «vinho biológico» nos rótulos. O vinho era o único setor 
que não estava coberto pela legislação da produção biológica. [Ver mais no comunicado 
de imprensa da Comissão Europeia e notícia do IVV]. 
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Dia Mundial da Água – Assinalou-se a 22 de março o Dia Mundial da Água, 
declarado pela Assembleia-geral das Nações Unidas, através da resolução 
A/RES/47/193, de 22-12-1992. Em cada ano, este dia é dedicado a determinado tema 
relacionado com o recurso água. Neste ano, o tema tratado foi a «Água e a Segurança 
Alimentar». 
 

6.º Fórum Mundial da Água – Considerado o maior evento mundial sobre o tema 
da Água, este fórum trianual realizou-se em Marselha, de 12 a 17 de março e foi 
organizado pelo Conselho Mundial da Água, com a colaboração do governo francês e do 
município de Marselha. Das diversas matérias tratadas, salientamos o Manifesto dos 
Parlamentares (pontos 5. e 6.) e uma plataforma criada paralelamente ao Fórum para 
divulgação de soluções inovadoras na área dos recursos hídricos, onde podem ser 
consultados projetos relacionados com a agricultura e com as zonas rurais.  
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